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EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 
EXERCÍCIO 2022.2 

CANDIDATURA DE ALUNOS 
 

A Direção Geral da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA abre inscrições para os 
alunos desta instituição interessados em participar do Programa Institucional de 
Monitoria no período de 2022.2 
 
OBJETIVO DO PROGRAMA DE MONITORIA ESUDA 

1.1. Fomentar o interesse pela prática docente através das rotinas do trabalho de 
monitoria. 
1.2. Intensificar a cooperação e a interação entre estudantes de diferentes períodos 

letivos. 
1.3. Aprofundar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos do monitor por meio da 

partilha de conhecimentos com o professor da disciplina que monitora. 
 

2. DO CALENDÁRIO: 
2.1. Divulgação do edital: 02 de agosto de 2022 
2.2. Período de inscrição: 02 a 19 de agosto de 2022. 
2.3. Local de inscrição: pelo email possoajudargeia@esuda.edu.br ou pelo 
whatsapp (81)991214549 (Fátima Costa – Coordenadora do GEIA – Grupo 
ESUDA de Interlocução Acadêmica) 
2.5. Homologação das inscrições: 22 de agosto de 2022 
2.6. Realização da avaliação: 25 de agosto. A avaliação será realizada 
presencialmente na Faculdade ESUDA com OS DEVIDOS CUIDADOS 
referentes ao COVID-19. Caso haja mudança, todos serão avisados pelo 
whatsapp e pelo email institucional. Os endereços eletrônicos e telefônicos 
devem ser informados corretamente no ato da inscrição.  
2.7. Divulgação do resultado: 31 de agosto de 2022 
2.8. Reunião: 02 de setembro, às 17h, em sala presencial, com a presença dos 
orientandos (monitores) e dos professores orientadores da monitoria 2022.2. 
2.9. Início das atividades no PROGRAMA: 02 de setembro de 2022. 
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR: 
3.1. Disponibilizar 12 horas semanais para as atividades ligadas à monitoria; 
3.2. Auxiliar o professor da disciplina da qual é monitor em atividades didáticas, 

trabalhos práticos e experimentais da disciplina; 
3.3. Disponibilizar um horário, diferente do horário da aula da disciplina, para auxiliar 

aos alunos no estudo da disciplina que monitora; 
3.4. Participar de todas as atividades previstas pelo PROGRAMA DE MONITORIA 

para os alunos de Monitoria (reuniões, debates, palestras, etc.); 
3.4.1. Enviar, especialmente neste semestre, para o email 

possoajudargeia@esuda.edu.br, até o último dia de cada mês o 
relatório de Atividades de Monitoria que será entregue na Aula Inaugural, 
devidamente assinado pelo orientando e pelo professor orientador; a 
tolerância para entrega do relatório mensal não excederá o terceiro dia do 
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mês seguinte. Exemplo: o relatório do mês de setembro só será 
recebido pelo GEIA até o dia 03 de outubro. Excedendo o prazo, o 
relatório não será mais recebido e, portanto, não contabilizará no 
tempo de atividade de Monitoria. Com dois meses, consecutivos ou 
não, sem entrega do relatório, o monitor será excluído do Programa de 
Monitoria. 

3.5. O não cumprimento de qualquer das atribuições acima listadas implicará na 
exclusão do estudante do Programa. 
 

4. DO QUE É VEDADO AO MONITOR: 
É vedado ao monitor, em quaisquer circunstâncias: 
4.1. Ministrar aulas curriculares ou atividades de sala de aula sem a orientação 

prévia do professor orientador; 
4.2. Realizar avaliações de alunos na ausência do professor orientador; 
4.3. Desenvolver atividades ligadas à monitoria nos horários das aulas das 

disciplinas em que esteja regularmente matriculado. 
 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE MONITORIA: 
5.1. Elaborar, em conjunto com o aluno monitor, um Plano de Trabalho para as 

atividades de monitoria e orientá-lo para que haja o bom desenvolvimento e 
cumprimento delas; 

5.2. Supervisionar e avaliar todas as atividades ligadas à monitoria desenvolvidas 
pelo aluno monitor; 

5.3. Assinar o Relatório de Acompanhamento de Atividades de Monitoria, que 
deverá ser entregue, pelo monitor, à coordenação do PROGRAMA DE 
MONITORIA mensalmente; 

 
6. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA DE ESTUDANTES AO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE MONITORIA: 
6.1. Estar regularmente matriculado e adimplente com as mensalidades, ao longo 

de todo o período de vigência do Programa. O não cumprimento deste requisito 
implicará na exclusão do estudante do Programa em qualquer tempo; 

6.2. Ter cursado regularmente, em semestres anteriores, a disciplina à qual se 
candidata para monitoria e ter sido APROVADO com média igual ou superior a 
7,0 (sete);  

6.3. Preencher Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria (modelo: 
Anexo 1); 

6.4. Caso seja EX-ALUNO:  
6.5.1 Ser ex-aluno graduado na Faculdade ESUDA e cursando especialização 
nesta; 

6.5.  Enviar a documentação para o GEIA (Grupo ESUDA de Interlocução 
Acadêmica), no período de 02 a 19 de agosto de 2022  
6.5.1. Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria, cópia escaneada 
de documento com foto, Certificado de Matrícula no semestre em curso.  
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7. DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA: 

7.1. O candidato a monitor(a) deve submeter-se, a uma avaliação presencial 
realizada na Faculdade ESUDA no dia 25 de agosto (caso haja mudanças 
no formato e modo de avaliação, os candidatos serão informados 
antecipadamente pelo GEIA). OS ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS 
constam neste edital no item 8. A avaliação tem caráter 
eliminatório/classificatório.  

7.2. O aluno cuja avaliação não for igual ou superior a obtiver nota inferior a 7,0 
(sete) não será classificado; 

7.3. Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate são, 
por ordem: 

7.3.1. A média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina; 
7.3.2. O CRG (Coeficiente de Rendimento Geral); 
7.3.3. O candidato que estiver cursando o semestre letivo mais adiantado; 
7.3.4. O candidato que tiver a idade mais avançada. 

7.4. Os candidatos aprovados e classificados que não puderem assumir 
satisfatoriamente as atividades da monitoria por questões de indisponibilidade 
de horário ou outras, verificadas pela coordenação responsável, serão 
imediatamente substituídos seguindo a ordem de classificação final do 
processo seletivo. 

 
8. QUADRO DE DISCIPLINAS/VAGAS/TURNO/PROFESSOR-ORIENTADOR DA 

MONITORIA: 
 
1. CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN DE INTERIORES 

DISCIPLINA 
TURNO/ 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Acústica 
Arquitetônica 

Manhã/
Noite 

02 
Vagas 

RENATA SKINAZI 
LEÇA 

• Conceitos iniciais (Tratamento 
acústico; fenômenos acústicos) 

• Reverberação e cálculo do Tempo 
de Reverberação  

• Cálculo do tamanho do 
Comprimento da Onda Sonora 

• Cálculo do Isolamento Acústico 
Composto 

• Cálculo do Nível Relativo de 
Intensidade Sonora  

• Cálculo da Queda do Nível 
Relativo de Intensidade Sonora  

• Acústica Gráfica (Simulação da 
propagação dos raios sonoros 
refletidos, através de  
construções geométricas) 

Teoria e História 
da arquitetura 
da colônia ao 

império  

Manhã/
Noite 

02 
Vagas 

MARCOS ASSIS 
PESSOA DE LIMA 

• Conhecimento dos períodos 
históricos da arquitetura 

• Ter cursado ou estar cursando 
História da arquitetura antiga 

• Ter cursado História das Artes 
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3. CURSOS: NEGÓCIOS  

 

 
1. CURSO: PSICOLOGIA 
 

Fundamentos da 
Geometria 

Gráfica 

01 vaga 
Manhã 
ou noite  

WILLIAM GUEDES 
LINS JÚNIOR 

• Escala. 

• Lugares geométricos de 
equidistância.  

• Concordância (entre arcos de 
circunferência / entre arco de 
circunferência e reta).  

• Curvas cônicas e superfícies 
geradas desde essas curvas 
como geratrizes: propriedades 
e construções gráficas como 
lugares geométricos, aplicações 
práticas. 

DISCIPLINA 
TURNO
VAGAS 

PROFESSOR-
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Estatística 
básica 

03 vagas 
Manhã 
Tarde 
Noite  

WENDERSON 
GOMES 

BARBOSA 

• Fases do método estatístico 

• Séries estatísticas 

• Medidas de posição 

• Medidas de dispersão ou de 
variabilidade 

• Correlação e regressão 

• Probabilidade  
 

Elementos da 
matemática 

01 vaga 
Noite 

WENDERSON 
GOMES 

BARBOSA 

• Razão/desrazão 

• Grandezas proporcionais 

• Porcentagem 

• Função 

• Limites 

• Derivadas  

Ciência Política 
Noite  

01 vaga 

WILLIAM 
FERREIRA DE 

MELO 

• Maquiavel e o pensamento político 
moderno. 

• Federalismo e Revolução 
Americana. 

• Relação executivo e legislativo: 
presidencialismo de coalização no 
Brasil. 

• Poliarquia e sociedade do conflito. 

DISCIPLINA 
TURNO 
VAGAS 

PROFESSOR-
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Psicologia da 
aprendizagem 
  
 

Tarde  
01 vaga 
 

LUCAS LOPES 
PESSOA DE 
SOUSA 

 

• Relação de Vygotsky com a 
aprendizagem 

• Relação de Wallon com a 
aprendizagem 
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• Relação de Piaget com a 
aprendizagem 

• Relação dos autores 
comportamentais com a 
aprendizagem 

• Aspectos psicossociais no 
desenvolvimento humano infância 
e adolescência. 

Desenvolvimento 
adultez e velhice 
 

01 vaga 
NOITE 
 

LUCAS LOPES 
PESSOA DE 
SOUSA 
 

• Desenvolvimento físico e cognitivo 
do adulto 

• Desenvolvimento psicossocial do 
idoso 

• Suicidio da pessoa idosa 

• Desenvolvimento psicossocial do 
adulto 

• Luto e morte 

Psicologia da 
criança e do 
adolescência 

01 vaga 
Tarde  
 

MOZART AMORIM 
SOUSA 

Teóricos da psicologia do 
desenvolvimento na infância 
(Piaget, Vygotsky, Freud); 

Estágio básico III 
Manhã 
1 vaga 

FRANCINE 
CORREIA 
CAVALCANTI 

 

• Pontos do conteúdo curricular 
para a prova de monitoria: 

• Políticas da Assistência Social e 
de Saúde Mental. 

• Reforma Psiquiatra. 

• Técnicas de registro e elaboração 
de documento. 

• Conceito e objetivo da Psicologia 
Escolar. 

• Conceito e objetivo Psicologia 
Organizacional 

 

Teoria e técnica 
do Plantão 
psicológico 

Manhã 
01 Vaga 

ANA MARGARETH 
MANIQUE DE 
MELO 

Dissertação  
Tema: Desenvolvimento necessário a 
um plantonista 

Intervenção em  
Plantão 

psicológico 

Manhã 
01 Vaga 

ANA MARGARETH 
MANIQUE DE 
MELO 

Dissertação  
Tema: sobre a singularidade humana 

Neurofisiologia e 
Neneuroanatomia 

humana 

Noite 
01 vaga 

DAYSE 
VASCONCELOS DE 

DEUS 

• Orientações espaciais; 

• Estruturas primárias, secundárias 
e terciarias do SN; 

• Identificação e funções do: tronco 
encefálico, diencéfalo,  cerebelo, 
áreas do córtex, tálamo, medula 
espinhal e anexos; 

• Correlação das estruturas 
anatômicas com as principais 
doenças envolvidas com o SN; 

• Componentes e funcionamento 
das células do SN.  
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Psicologia 
Experimental e 

Análise do 
Comportamento 

Manhã/ 
Noite 

02 vagas 

CARLOS ANTONIO 
DE SÁ MARINHO 

• Behaviorismo Metodológico e 
Behaviorismo Radical. 

• Tipos de Seleção: Filogenética, 
Ontogenética e Cultural. 

• Condicionamento Respondente 

• Reflexos inatos. Leis ou 
propriedades do reflexo: limiar, 
latência e magnitude da resposta. 

• Efeitos de eliciações sucessivas 
de um reflexo 

• Reflexos aprendidos. 

• Extinção respondente. 
Dessensibilização sistemática e 
contracondicionamento. 

• Condicionamento Operante: 
Reforço. Tipos de reforço. 

•  Extinção operante e resistência à 
extinção. 

• Esquemas de reforçamento. 

• Controle aversivo. 

• Comportamento verbal: conceitos 
e tipologia. 

• Comportamento controlado por 
regras. 

Teorias da 
personalidade 

01 vaga 
Manhã 

Raissa Rodrigues 
Falcão 

• Pontos do conteúdo curricular para 
Prova de Monitoria 

• OLIVEIRA, Ana Maria Rocha; SILVA, 
Antonio Ricardo. Em terra alheia, 
pisa no chão devagar... In: ROCHA, 
Paulina Schimidtbauer (Org). 
Cataventos. Invenções na clínica 
psicanalítica institucional. Recife: 
Escuta.2006 

• O surgimento do movimento 
psicanalítico.Texto: GARCIA-ROZA, 
Luiz Alfredo. A pré-história da 
Psicanálise I. In: ________. Freud e 
o inconsciente. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1992. 

• A psicanálise e a psicologia da 
consciência; os fenômenos lacunares; 
o inconsciente e o simbólico; a 
estrutura do inconsciente; as 
características do sistema 
inconsciente. Texto: GARCIA-ROZA, 
Luiz Alfredo. O inconsciente. In: 
________. Freud e o inconsciente. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1992. Três 
ensaios sobre a teoria da 
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9. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE MONITORIA: 
9.1. O sistema de bolsas para monitoria está provisoriamente suspenso. 

Qualquer mudança ocorrida que possa viabilizar novamente o sistema, os 
participantes da monitoria no semestre serão comunicados imediatamente. 

9.2.  Caso haja em algum momento durante a vigência do programa, decisão 
institucional favorável a bolsa para monitoria, os critérios de atribuição usados 
serão os seguintes: 

9.2.1. Ter média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina para a qual se 
candidata; 
9.2.2. Se houver reprovação, em apenas uma disciplina, desde que não seja 
na disciplina para qual solicita monitoria; 
9.2.3. Ter CRG (Coeficiente de Rendimento Geral) igual ou superior a 7,0 
(sete); 

sexualidade.Texto: GARCIA-ROZA, 
Luiz Alfredo. O discurso da pulsão: Os 
Três ensaios sobre a sexualidade. In: 
________. Freud e o inconsciente. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1992. 

• Complexo de Édipo Texto: COSTA, 
Teresinha. O complexo de Édipo na 
obra de Freud. In: __________. 
Édipo: Psicanálise passo a passo 89. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010 

• O campo das neuroses: histeria 
Texto: FIORINI, Héctor Juan. A 
abordagem clínica das estruturas 
histéricas. In: _______ Estruturas e 
Abordagens em psicoterapias 
psicanalíticas. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 

• O campo das psicoses Texto: 
FREUD, Sigmund. Neurose e 
Psicose. In:_______. Edição 
Standard Brasileira das Obras 
Completas de Sigmund Freud. Vol. 
XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 

• Personalidade narcísica Texto: 
FIORINI, Héctor Juan. A abordagem 
dos transtornos do narcismo. In: 
_______. Estruturas e Abordagens 
em psicoterapias psicanalíticas. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

• O campo das perversões Texto: 
FERRAZ, Flávio Carvalho. A 
perversão na obra de Freud. In: 
_______. Perversão. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2010. 
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10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA: 
10.1. Os resultados finais serão divulgados no site da ESUDA, e serão enviados por 

email e pelo whatsapp (81)991214549 no dia 031 de agosto de 2022. 
10.2 O exercício das atividades no Programa Institucional de Monitoria ESUDA tem 

duração de um semestre letivo (11 de março a 30 de junho de 2022), podendo 
ser renovado por mais um semestre letivo de acordo com a avaliação do 
professor sobre o desempenho do monitor. 

 
11. DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA: 

11.1. O estudante inscrito no Programa Institucional da Monitoria poderá ser 
excluído do Programa, em caso de desempenho insatisfatório, avaliado pelo 
professor da disciplina da qual é monitor e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, segundo o que se observa no Regimento da Faculdade de Ciências 
Humanas ESUDA, no Regulamento de Monitoria e neste Edital. 

11.2. Faltar à AULA INAUGURAL sem justificativa de saúde datada e assinada 
por médico ou justificativa da empresa (onde trabalha ou estagia), datada e 
assinada por responsável.  

11.3. Faltar com a entrega do Relatório de Atividades de Monitoria por 2 (dois) 
meses consecutivos ou não. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
12.1.  O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento de Monitoria, Manual de 

Monitoria e pelo Regimento da ESUDA. 
12.2. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será 

computada como horas de atividades complementares de graduação, sobre as 
quais dispõe a Portaria MEC nº 1886, de 30 de dezembro de 1994, de acordo 
com o Regulamento das Atividades Complementares e o Regimento da ESUDA. 

12.3. No ato da admissão, o monitor firmará Termo de Compromisso para o 
cumprimento satisfatório das suas atividades. 

12.4. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Direção da Faculdade de 
Ciências Humanas ESUDA, ouvidos o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e as Coordenações dos cursos. 

12.5. O presente Edital entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Recife, 02 de agosto de 2022. 
 
 

_________________________      

Maria de Fátima Batista Costa    

                                                             Coordenadora do GEIA 

       

  
 ______________________ 

 

Wilson José Macedo Barretto 

Diretor Geral 
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ANEXO 1 

 
GEIA – Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica 

PROGRAMA DE MONITORIA 2022.2 
 

Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria  
(Preencher com letra de forma/DIGITAL) 

SOBRE O CANDIDATO 

Nome:  Matrícula: 

Email:  

Telefone:  

Curso:  

Período:  Turma:  Turno:  

SOBRE A DISCIPLINA 

Disciplina para qual está 
pleiteando vaga de 
monitor: 

 

Professor 
Responsável pela 
Disciplina: 

  

 Curso:  

Período:  Turma:  Turno:  

 

OBS.: 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

                   ________________________________________________ 
Assinatura do GEIA 

Todos os documentos exigidos deverão ser enviados para o email: 
possoajudargeia@esuda.edu.br, ou pelo whatsapp (81)991214549 (Fátima Costa 
-Coordenadora do GEIA, Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica) no prazo da 
vigência de inscrição. 
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